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نام طرح :معرق کارچوب
شرح انتخاب حرفه آموزشی :
به دلیل اینکه از قبل آموزش اولیه این حرفه را فرا گرفته بوده و بدنبال اخذ گواهینامه بودم به مرکز امووزش فنوی وحرفوه ا
مراجعه نمودم و از کارگاهها آموزشی بازدید نمودم .در نهایت با توجه به مجهز بودن و تنوع حرفه هوا کارگواه تیومیه بوه
گذراندن حرفه ها نمودم .
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ا معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
از طریق خانواده چون برادرم در مرکز فنی و حرفه ا برادران مشغول به فراگیر آموزش بود و به پیشنهاد ایشان من هوه بوه
مرکز مراجعه نمودم .
 -2برا انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگران ،توضیح دهید.
با کمک و راهنمایی مشاور مرکز با رشته ها مرکز آشنا شدم و چون از قبل آشنایی با رشته چوب داشته در ایون زمینوه وارد
شدم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله خیلی راضی هسته مربی کارگاه تمام تالش خود را جهت باال بردن مهارت ما بکار برده است.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
اکثر حرفه ها کارگاه با توجه به امکانات مرکز و کارگاه در نظر گرفته شده که کامل بوده است.

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژ بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
بله کارگاه صنایع چوب با توجه به حرفه هایی که برگزار میشود تجهیزات کاملی را داشته و ما بطور کامل آموزش الزم را دیوده
ایه.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله فقط باید به کارها بها بیشتر داده شود و پشتیبانی اداره صنایع دستی از این رشته ها و تولیداتش بیشتر شود.

-7چه نوآور یهایی در کسب و کارتان داشته اید؟
ترکیب کارها با هه ،انجام دو کار یا دو نوع حرفه در یک کار،ساخت جا شمعی و ...
-8آیا خودتان را یک فرد موفق می دانید؟ رمز موفقیتتان چیست؟
تقریبا بله،از کودکی مشغول به کارها دستی و موسیقی شدم و بسیار از این حرفه راضی هسته.
-9آیا در شروع کار ،تجربه مرتبطی داشتید؟
اینجانب قبل آموزش در مرکز فنی و حرفه ا اطالعات و مهارت اولیه داشته ام و با مراجعه به مرکز آن را کامل نمودم .
-11در زمان شروع به کار چند سال داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟
 16سال داشته و مدت 4سال است که مشغول به کار هسته.
-11چه مشکالت و موانعی در حرفه شما وجود دارد؟
مشکالت از نظر فروش کارها و هزینه کردن برا مواد اولیه وجود دارد که اگر از طرف اداره صنایع دستی حمایت باشد
مشکالت رفع خواهد شد.
-12چه پیشنهادهایی برا افراد تازه کار که دوست دارند به عنوان یک کارآفرین مطرح شوند ،دارید؟بسیار کار شیرینی است
و حتما باید عالقه داشته باشند و تا حدود هزینه دارد سعی شود اگر عالقه ندارند مراجعه نکنند و در شغل یا حرفه ا که
عالقه دارند مراجعه کنند.
-13آیا تحییالت شما در کارتان موثر بوده است؟خیر
-14آیا تا به امروز درکارتان شکست هه خوردهاید؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه موارد بوده است؟خیر
نمونه تیویر

